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Технологія виготовлення дзвіночків. (Додаток № 1). 

 Для створення дзвіночків необхідно взяти картонну упаковку синього кольору і 

розрізати її на частинки. Цілі частини будуть для квіток, а половинки – для пуп’янків. 

З ниток муліне жовтого чи жовтогарячого кольору зробити пучок завдовжки 6 см, який потім 

перев’язати посередині зеленою ниткою. Пучок ниток зігнути вдвоє і ножицями підрівняти 

кінці. Дві цілі частини для квіток скласти одна в одну так, щоб зубчики між собою 

чергувалися. Зелену нитку, що з’єднує тичинки, вдіти в голку і з внутрішньої частини квітки 

просунути її  посередині. Квітка у нас готова. 

Для виготовлення пуп’янків необхідні бокові частини упаковки. Бокову частину 

розрізаємо по лінії згину до центру і згортаємо в конус. Краї пуп’янка змазуємо клеєм і 

закріплюємо. Для виготовлення тичинок пуп’янка робимо пучок  з таких ниток як і для 

квітки, але менший за розміром – 5 см. Тичинки з’єднуємо посередині дротом, складаємо 

навпіл і підрівнюємо краї ножицями. Тичинки просунути  через пуп’янок з внутрішньої 

частини. Дріт обмотати флористичною стрічкою не повністю, а довжиною 5 см. Три 

пуп’янки з’єднати між собою там, де дріт не обмотаний. 

Для виготовлення листочків необхідно взяти тканину зеленого кольору і обробити  

желатиновим розчином ( 1 ч. л. желатину на 10 ч. л. гарячої води), розрівняти, дати 

підсохнути. За шаблоном вирізати листочки. Для гофрування складаємо листочок навпіл, 

далі краї відгинаємо по черзі навскіс, щоб лінії згину перетнулися посередині. 

До лівої частини стебла прикріплюємо флористичною стрічкою листок. На відстані 

2,5 см від листка прикріплюємо квітку за допомогою ниток, якими зв’язані тичинки. Стебло 

обмотуємо флористичною стрічкою ще 2,5 см і кріпимо другий листок з правої частини 



стебла і т. д. Для однієї гілки дзвіночків необхідно виготовити три пуп’янки, чотири квітки і 

п’ять листочків. Виготовивши декілька гілок дзвіночків, закріплюємо їх в кошику або 

розміщуємо у вазі. 

Матеріали: картонна упаковка для яєць синього кольору, нитки муліне жовтого чи 

оранжевого кольору, дріт, клей «Дракон», флористична стрічка, тканина зеленого кольору 

(проклеєна желатиновим розчином). 

Інструменти: ножиці, голка, кусачки. 

 

Додаток № 1 

Інструкційна картка № 1 

Виготовлення квітів 

 

№ 

з/п 

Послідовність 

виконання  

Графічне зображення  

1 Картонну упаковку від 

яєць синього кольору 

розрізати на елементи. 

Бокові (менші) частини 

будуть для пуп’янків, а 

інші частини – для квіток. 

 
2 З ниток муліне жовтого чи 

оранжевого кольору 

зробити пучок завдовжки 

6 см для тичинок квітки.  

 
3 Зв’язати пучок ниток 

посередені зеленою 

ниткою 

 
4 Скласти пучок ниток 

вдвоє і порівняти краї 

ножицями.  

 
5 Дві частини квітки 

скласти одна в одну так,  

щоб зубчики не 

накладалися один на 

одного.  

 



6 За допомогою голки з 

внутрішньої частини 

квітки прикріплюємо 

тичинки.  

 
7 Основу для пуп’янків 

розрізаємо по боковій лінії 

згину. 

 
8 Складаємо пуп’янок, 

склеївши краї клеєм 

«Дракон». 

 
9 З ниток муліне жовтого чи 

оранжевого кольору 

зробити пучок завдовжки 

5 см для тичинок 

пуп’янку.  

 
10 Зв’язати пучок посередені 

дротом 

 
11 Нижню частину тичинок 

змазати клеєм і  

просунути через 

внутрішню частину 

пуп’янка. Дріт обмотати 

флористичною стрічкою 

довжиною 5-6 см. 
 

12 Три пуп’янки з’єднати в 

одне стебло відступивши 

5 см. 

 



13 За шаблоном вирізати 

листочки з тканини 

зеленого кольору, що 

проклеєна желатиновим 

розчином. 

 
14 Листок зігнути навпіл 

лицьовою стороною 

всередину. Краї листка 

відігнути навскіс, щоб 

лінії згину перетнулися 

посередині. 

 
15 До лівої частини стебла 

прикріпити листок 

флористичною стрічкою. 

 
16 На відстані 2,5 см від 

листка прикріпити квітку 

за допомогою ниток, 

якими зв’язані тичинки. 

Стебло обмотуємо 

флористичною стрічкою 

ще 2,5 см і кріпимо другий 

листок з правої частини 

стебла і т. д. 

 

 
17 Для однієї гілки 

дзвіночків необхідно 

виготовити три пуп’янки, 

чотири квітки і п’ять 

листочків. 

 
18 Виготовивши декілька 

гілок дзвіночків, закріпити 

їх в кошику чи поставити 

у вазу. 

 

 


